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بازی مرگ و زندگی

امروز برای تیم ملی بســکتبال روز بســیار 
مهم و تعیین کننده ای است. روزی که می تواند 
آســمانخراش ها را المپیکی کند یا مسیر شان 
را برای رســیدن به المپیک به انتخابی قاره ای 
کج کند. تیم ملی بسکتبال ایران امیدوار است 
امروز با پیروزی مقتدرانه مقابل فیلیپین صاحب 
سهمیه المپیک شود البته به شرطی که در دیدار 
همزمان چینی ها با اختالف مغلوب نیجریه شوند. 
رقیب امروز ایران برخالف ملی پوشان کشورمان، 
هیچ شانسی برای صعود به المپیک ندارد. در آن 
سو چینی ها که با یک برد مرحله مقدماتی جام 
جهانی را تمام کرده بودند، در اولین دیدار خود 
در گروه بازنده های این جــام در رقابتی نزدیک 
بر کره جنوبی غلبه کردند تا کار ایران که آنگوال 
را در گروه بازنده ها برده بود، برای المپیکی شدن 
به اما و اگر بکشاند. دیدارهای امروز یک جور بازی 
مرگ و زندگی برای بسکتبال ایران خواهد بود. 
شرط المپیکی شدن بســکتبال ایران تحمیل 
یک شکست پرقدرت به فیلیپین و تماشای برد 
بااختالف نیجریه برابر چین است. در صورت برد 
ایران و باخت چین در دیدارهای امروز، تفاضل 
گل و محاسبه آن نیز برای روشن شدن تکلیف 
سهمیه مورد استفاده قرار می گیرد. نباید فراموش 
کرد که نیجریه از انگیزه بســیار زیادی برای برد 
چین برخوردار است و از مدعیان کسب سهمیه 
از آفریقا است. دیدار ایران و فیلپین امروز ساعت 

16:30 آغاز می شود.  
    

 یزدانی از قرعه نحس
 فرار می کند؟

رقابت های کشتی قهرمانی جهان و گزینشی 
المپیک 2020 توکیو روز های 23 تا 31 شهریور 
در شهر نورسلطان قزاقســتان برگزار می شود 
که 108 کشــتی گیر )آزاد، فرنگی و زنان( در 6 
وزن المپیکی، سهمیه حضور در المپیک توکیو 
را به دست می آورند.  بر اساس اسامی اعالم شده 
و ترکیب تیم ها از ســوی اتحادیه جهانی کشتی 
رژیم صهیونیســتی، با 6 کشــتی گیر شامل 3 
آزادکار، 2 فرنگی کار و یک نفر در بخش زنان در 
رقابت های جهانی شرکت خواهد کرد. در کشتی 
آزاد نمایندگان رژیم صهیونیستی در اوزان 57، 79 
و 86 حضور دارند یعنی جایی که رضا اطری، بهمن 
تیموری و حسن یزدانی شانس باالیی برای کسب 
مدال دارند. در کشتی فرنگی نیز نمایندگان رژیم 
اشغالگر در وزن محمدعلی گرایی و سعید عبدولی 
یعنی 77 کیلوگرم و 82 کیلوگرم روی تشــک 
خواهند رفت. اما با نگاهی به کارنامه آنها، به نظر 
می رسد تنها نگرانی در وزن حسن یزدانی است. 
کشتی گیر رژیم صهیونیستی در این وزن همان 
فردی است که سال 2017 در مسابقات امیدهای 
جهان به مراحل نهایی صعود کرد و علیرضا کریمی 
به خاطر عدم رویارویی با او مجبور به شکست شد 
و بعدا به خاطر همین اتفاق با محرومیت 6 ماهه 
مواجه شد! حال باید امیدوار ماند که یزدانی از این 
قرعه در امان بماند و با طال از قزاقستان برگردد. در 
اوزان دیگر اما چندان جای نگرانی نیست مگر اینکه 
کشتی گیران کشورمان در دورهای اول و دوم در 
قرعه کشی با این نفرات برخورد کنند که قطعا در 

این صورت روی تشک حاضر نمی شوند.
    

6 مدال در انتظار کاراته کاها
کاراته کاهای ایران امروز یکشنبه در آخرین 
روز از رقابت های لیگ جهانــی در توکیو برای 
کســب 6 مدال طال و برنز مبارزه خواهند کرد. 
در 50- کیلوگرم سارا بهمنیار برای کسب مدال 
طال رودرروی »الکســاندر رچیا« فرانسوی قرار 
خواهد گرفت. در 8۴- کیلوگرم ذبیح ا... پورشیب 
به دیدار »آراگا« از ژاپن خواهــد رفت و در 8۴+ 
کیلوگرم نیــز صالح اباذری به دیــدار »جاناتان 
هورنه« از آلمان می رود. در 60- کیلوگرم مجید 
حســن نیا در دیدار رده بندی برای کسب مدال 
برنز با »الخاندرو اورتیز« از اسپانیا مبارزه خواهد 
کرد. بهمن عســگری هم برای کسب مدال برنز 
وزن 75- کیلوگرم به مصاف »نو بیتس« از آلمان 
خواهد رفت. فاطمه صادقی، طراوت خاکســار، 
شیما آل سعدی، رزیتا علیپور، حمیده عباسعلی، 
ابوالفضل شهرجردی، امیرمهدی زاده، امیررضا 
میرزایی، سیدعلی کریمی، مهدی قراری زاده، 
علی اصغر آســیابری و مهدی خدابخشی از دور 

مسابقات خارج شدند.

منهای فوتبال

آریا طاری

کره جنوبی تا امروز مهم ترین محک 
ویلموتس روی نیمکت تیم ملی بوده 
است. دیدار دوستانه در زمین کره بیش 
از هر چیز »تفاوت » های این تیم با دوران 
کی روش را عیان کــرد. تیم ویلموتس 
برخالف گذشته موقعیت های زیادی 
به دســت آورد و البته باز هم برخالف 
گذشته، موقعیت های بســیار زیادی 

به حریف تقدیم کــرد. در واقع به نظر 
می رسد فلسفه تیم، حاال کمی عوض 
شده و حاال دیگر به جای دفاع مطلق و 
منسجم با سازماندهی سفت و سخت، 
تیم ملی قصــد دارد کمــی آزادتر و با 
طراوت بیشتر فوتبال بازی کند. با این 
روند، ایران دیگر از قدرت دفاعی سابق 
برخوردار نخواهد بود اما شاید نمایش 
هجومی  موفق تری در زمین ارائه کند. 
هنگ کنگ حریف پرآوازه و خطرناکی 

برای تیم ملی به شــمار نمی رود اما در 
فوتبال حرفه ای، نبایــد هیچ رقیبی را 
ساده تصور کرد. همین هنگ کنگ نیز 
می تواند تهدیدی برای تیم ملی باشد اگر 
ستاره های تیم از همان دقایق ابتدایی، 
بازی شــان را به حریف تحمیل نکنند. 
عبور از مرحله اول مقدماتی جام جهانی، 
به ندرت برای تیم ملی ایران دردسرساز 
شده است. در 6 تالش اخیر برای صعود 
به جام جهانی، ایــران چهار بار مراحل 

مقدماتی را با پیروزی شــروع کرده و 
هرگز در این مسابقه ها شکست نخورده 
است. شاید باورنکردنی به نظر برسد اما 
در 6 دیدار اول از مراحل مقدماتی جام 
جهانی در 6 دوره گذشته،  تیم ملی ۴3 
گل به ثمر رسانده و تنها دو بار دروازه اش 

باز شده است!
اولین مســابقه تیم ملی در مرحله 
انتخابی جام جهانی 98 فرانسه، یکی از 
کالسیک ترین و فراموش نشدنی ترین 

دیدارهــای تاریــخ تیم ملی اســت. 
مسابقه ای که تا مدت ها سوژه مقایسه 
و نقل محافل بود. تیم ملــی در اولین 
دور از مرحله مقدماتی جام جهانی 98 
فرانسه، با مالدیو، سوریه و قرقیزستان 
همگروه بود. در شــرایطی که نیمی از 
دیدارهای این گروه در دمشــق سوریه 
و نیمی دیگر در ورزشگاه آزادی برگزار 
می شدند، تیم ملی توانست در سوریه 
17 بار دروازه مالدیو را باز کند و یکی از 
عجیب ترین خاطره های تاریخش را رقم 
بزند. کریم باقری در این مسابقه هفت بار 
دروازه مالدیو را باز کرد و حمید استیلی 
نیز موفق به ثبت هت تریک در این جدال 
شد. خداداد، شــاهرودی، مهدوی کیا، 
دایی و میناوند، گل زنان دیگر تیم ملی 
در این مسابقه بودند. ایران در نهایت با 
پنج پیروزی و یک تساوی، با اقتدار از این 
گروه عبور کرد اما این، تازه شروع ماجرا 
بود. این تیم سرانجام پس از تعداد زیادی 
مسابقه، در ملبورن استرالیا جواز صعود 
به جام جهانی را گرفت. مرحله مقدماتی 
جام جهانی 2002 بــرای ایران، با یک 
پیروزی ســنگین و عجیب دیگر آغاز 
شد. تیم ملی این بار 19 بار دروازه گوام 
را باز کرد. کریم باقری در این دیدار دو 
هت تریک انجام داد تا مجموع گل های 
به ثمر رسیده اش برابر مالدیو و گوام را 
به عدد 13 برساند. این نتیجه تاریخی، 
در ورزشگاه تختی تبریز به ثبت رسید. 
فرهاد مجیدی و علی کریمی روی هم 
هفت گل در این بازی به ثمر رساندند. تیم 
ملی از این مرحله به سالمت عبور کرد اما 
در نهایت نتوانســت راهی جام جهانی 
2002 شود. چهار سال بعد، تیمی که 
حاال از بالژ به برانکو رسیده بود، مرحله 
مقدماتی جام جهانی را با پیروزی سه بر 
یک برابر قطر در استادیوم آزادی کلید زد. 
این تیم در گروه مشترک با اردن و قطر، 

کار بسیار سختی برای صعود داشت اما 
سرانجام از این مرحله رد شد و در نهایت 
با عبور از مرحله دوم، خودش را به جام 
جهانی رساند. تیم ملی در شروع مرحله 
مقدماتی جام جهانی 2010، در خانه 
برابر سوریه با تساوی بدون گل متوقف 
شد. در این بازی منصور ابراهیم زاده روی 
نیمکت نشست و خاویر کلمنته از روی 
سکوها شاهد نمایش تیم ملی بود. این 
تیم هم در نهایت با علی دایی، از صعود به 

جام جهانی محروم ماند.
اولین تجربه کارلــوس کی روش 
با تیم ملی در مراحــل مقدماتی جام 
جهانی، به پیروزی ســه بر صفر برابر 
اندونزی با درخشش نکونام و تیموریان 
ختم شــد. با این وجود چهار سال بعد 
این مربی و تیمش در شروع دیدارهای 
مقدماتی، با تساوی یک - یک در زمین 
ترکمنستان بهت زده شدند. حتی یک 
نتیجه شــبیه به این، به معنای ناامید 
شدن از سرنوشت تیم ویلموتس نیست 
اما نباید فراموش کرد که این تیم حاال 
در گروه بسیار دشــواری قرار گرفته 
و نباید هیچ امتیازی را به ســادگی از 
دســت بدهد. چراکه همین امتیازها 
ممکن اســت در نهایت برای این تیم، 

مشکل ساز شوند.

مرور نتایج تیم ملی در دیدارهای افتتاحیه 6 مقدماتی اخیر جام جهانی
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اتفاق روز

سوژه روز

همه هواداران تیم ملی، در انتظار اولین نمایش رسمی تیم ویلموتس در مرحله مقدماتی جام جهانی هستند. طبیعی 
به نظر می رسد که این تیم با توجه به تغییر کادر فنی، هنوز در مرحله آزمون و خطا به سر ببرد و در نقطه اوج نباشد اما 
سرمربی بلژیکی، درصد زیادی از نفرات اردوهای آخر کارلوس کی روش را در تیمش حفظ کرده تا هماهنگی در بین 

ستاره های ایران، همچنان برقرار باشد. هنگ کنگ اولین حریف رسمی تیم ملی در دوران ویلموتس خواهد بود. تیمی 
سختکوش که همین سه شنبه، از پسران تیم ملی پذیرایی خواهد کرد.

شائبه های مهاجرت علیرضا فغانی از ایران، اولین بار پس 
از قضاوت های موفقیت آمیز او در جام جهانی 2018 روسیه 
مطرح شد. این زمزمه ها تا چند روز گذشته مسکوت ماندند 
اما حاال بهتریــن داور حال حاضر ایــران، تایید کرده که در 
ماه های آینده برای زندگی به کشــور استرالیا خواهد رفت. 
با وجود مهاجرت از ایران، فغانی به گفته خودش هنوز قصد 
دارد بعضی از دیدارهای لیگ برتر را ســوت بزند و ابالغ های 
بین المللی اش را نیز به عنوان یک داور ایرانی پشــت ســر 
بگذارد. فغانی با این تصمیم احتماال مد جدیدی به فوتبال 
ایران اضافه خواهد کرد. پیــش از این درباره مربیان پروازی 
چیزهای زیادی شــنیده بودیم و حاال قرار اســت یک داور 
پروازی نیز به لیگ برتر اضافه شــود. البته که فغانی یکی از 

بهترین داوران تاریخ فوتبال ایران در مسابقه های بین المللی 
و تورنمنت های بزرگ اســت اما باید پذیرفت که حتی اگر 
قرار به عدم قضاوت او در مسابقه های داخلی باشد، لیگ برتر 
چیز زیادی از دست نمی دهد. فغانی فصل گذشته مرتکب 
اشتباه های زیادی شد و جنجال های زیادی در لیگ برتر به 
وجود آورد. انتظار می رفت حضور او به معنای قضاوت دقیق و 
بی شائبه در هر بازی باشد اما در عمل قضاوت های این چهره، 
اوضاع را به هم ریخته تر می کرد. آقای داور حاال دست روی 
این نکته گذاشــته که دیگر قصد ندارد خانواده اش را فدای 
قضاوت در فوتبال کند. برخالف آن چــه او تصور می کند، 
مسائل خصوصی زندگی این داور برای هواداران فوتبال در 
ایران اصال هیجان انگیز نیست. او با همین قضاوت به شهرت 

رسیده، با همین قضاوت زندگی کرده و حاال که چند تجربه 
بین المللی موفق داشــته، نباید منت داوری هایش را بر سر 
هواداران فوتبال بگذارد. حقیقت آن است که لیگ برتر بدون 
داوری های فغانی، چیز زیادی را از دست نمی دهد. چراکه 

ســطح داوری های او در ایــران و رقابت های خارجی، 
همیشه متفاوت بوده است.

تبدیل شدن فغانی به یک »سلبریتی« در فوتبال 
ایران، نتیجه همه اهمال کاری های مربوط به داوری در 

فوتبال ایران است. فدراسیون فوتبال هرگز به یک 
طرح جدی استعدادیابی برای کشف داورهای 
مستعد فکر نکرده و از طرفی شرایط داوری 
در این فوتبال آنقدر دشــوار است که کمتر 
کســی به این شــغل عالقه مند می شود. 
اگر امتیازهای بیشــتری برای داورها در 

نظر گرفته شود، اگر بازیکن  ها، هوادارها و 
مدیران کمی بیشتر قضاوت های هر داور 

را تحمل کنند، بدون شک افراد بیشتری برای این کار جذب 
می شــوند و فوتبال ایران دیگر هرگز به چند چهره خاص 
وابسته نخواهد بود. داستان وابستگی به فغانی نیز می تواند با 
ورود چند داور جوان و تازه نفس برای همیشه فراموش شود. 
همان طور که قبل از فغانی نیز داوران بزرگ زیادی در 
فوتبال ایران مشــغول به کار بودند و همه در مسیر 
فراموشی قرار گرفتند. فغانی می تواند در استرالیا به 
زندگی اش بپردازد اما مهاجرت او، باید تلنگری برای 
مدیران تصمیم ساز در فوتبال ایران باشد. مدیرانی 
که تا امروز قدمی برای داوری برنداشته اند. 
فغانی تنها استعداد داوری در ایران نیست 
که توانایی باقی مانــدن در جام جهانی تا 
آخرین روز را دارد. اگر کشف استعدادها 
در این حوزه کمی و فقط کمی جدی گرفته 
شود، داوران ایرانی می توانند در دنیا دست 

به کارهای بزرگی بزنند.

آریا رهنورد

بازی با اعداد برای بزرگ تر نشــان دادن یک 
باشگاه از آن چه هست، ســرگرمی همیشگی 
هواداران فوتبال در ایران به شــمار می رود. این 
ماجرا در ســطح هوادارانه قابل تحمل است اما 
وقتی پای مالکان و مدیران باشــگاه ها نیز به آن 
باز می شود، ســطح دغدغه ها در فوتبال ایران را 
آشــکار می کند. در این فوتبال هر تیمی مدعی 
اســت که ۴0 میلیون هوادار دارد. با این حساب 
احتماال ایران باید حدود یک میلیارد جمعیت 

داشته باشد!
مالک باشگاه تراکتورسازی، همیشه دوست 
دارد تــوی دید باشــد. گاهی با ســپردن یک 
هواپیما به تیم ملی، گاهی با خریدهای نجومی 
و گرانقیمت برای باشگاه تراکتورسازی و گاهی 
با مالکیت همزمان دو باشگاه در لیگ برتر. ظاهرا 
او قدرت کافــی را برای انجام هــر کاری دارد و 
فدراسیون فوتبال که پیش از این مدیون آقای 

مالک بوده، ترجیح می دهــد در این مورد تنها 
»تماشاگر« باشد. در همین فوتبال، جلوی صعود 
تیم هایی مثل فوالد نوین و سپاهان نوین به لیگ 
برتر گرفته شــده تا پای مالک مشــترک وسط 
نباشد اما حاال زنوزی دیدارهای تراکتورسازی 
را با شــال گردن قرمز و دیدارهای ماشین را با 
شال گردن ســبز از نزدیک تماشــا می کند. او 
دائما از حرفه ای گری و قدم های مثبتی که برای 
فوتبال تبریز برداشته حرف می زند اما در هیچ 
نقطه ای از فوتبال حرفه ای دنیا، امکان ندارد که 
دو باشگاه با یک مالک در یک لیگ حاضر شوند. 
هنوز زمان زیادی از ماجراهای حیرت انگیز دیدار 
برگشت فصل گذشــته تراکتور و ماشین سازی 
و اشــتباه های مهلک و عجیب مدافعان ماشین 
سپری نشــده اســت. طبیعتا وقتی قرار باشد 
تراکتورسازی در هر فصل 6 امتیاز بی دردسر را 
از ماشین سازی هدیه بگیرد، عدالت فوتبال به 
صورت تمام و کمال زیر سوال می رود. تیم زنوزی 
فصل گذشــته حتی پس از گرفتن این هدیه 6 

امتیازی، باز هم قهرمان لیگ نشد و حتی سهمیه 
لیگ قهرمانان آســیا را نیز به دست نیاورد. این 
شکست بزرگ اما موجب نشده که آقای مالک، 
رفتارهای گذشته اش را تغییر بدهد. او به کمک 
هزینه هایی سنگین، گرانقیمت ترین تیم تاریخ 
تراکتورسازی را بسته اما این تیم تا امروز، موفقیت 
خاصی نداشته است. زنوزی دائما از »اقتصادی« 
و حرفه ای شــدن فوتبال تبریز با تصمیم های 
خودش حرف می زند اما فســخ قرارداد با یکی 
از بازیکنان ماشین ســازی به جرم نبخشیدن 
طلبش به تراکتور، یکی از آمارتورترین تصمیم ها 

در تاریخ فوتبال ایران است!
تــا زمانی که ماجــرای مالکیت مشــترک 
تراکتورسازی و ماشــین در فوتبال ایران حل 
نشــده، زنوزی به جای تحسین  شدن باید مورد 
مواخذه قرار بگیرد و به سوال های زیادی پاسخ 
بدهد. او اصرار دارد که ماشین ســازی را تنها به 
خاطر صدمــه نخوردن لیگ برتــر حفظ کرده 
اما در واقعیت، حضور ماشین ســازی با مالکیت 
مشــترک با تراکتور، خودش یک صدمه بزرگ 
برای فوتبال پاک به شمار می رود. اگر این مالک 
تنها دغدغه لیگ برتــر را دارد، می تواند همین 
حاال امتیاز ماشین را به یکی از تیم های شاغل در 

لیگ یک واگذار کند و برای همیشه قید سهمیه 
لیگ برتری این باشگاه را بزند. از نگاه او و گزارش 
تلویزیونی فوتبال تبریز، حضور تماشــاگر روی 
»تپه« ها عظمت یک باشــگاه را نشان می دهد 
اما در حقیقت هیچ باشگاهی با نشستن هوادار 
در تپه های اطراف استادیومش بزرگ نمی شود. 
بدون تردید اگــر قانون فیرپلی مالــی فیفا در 
لیگ برتر ایران نیز به اجــرا درمی آمد، زنوزی و 
تراکتورسازی با محرومیت های سنگینی روبه رو 
می شدند. چراکه حتی پس از خصوصی شدن نیز 
میزان هزینه ها در این باشگاه با میزان درآمدها 
همخوانی ندارد و اسپانســر اصلی این باشــگاه 
نیز، همان خطوط هوایی متعلق به خود زنوزی 
است. مالک باشگاه تراکتورســازی به خودش 
اجازه می دهد که رفتار بازیکنان تیم های دیگر 
را روی آنتن مورد نقد قرار بدهد و مســتقیما از 
علیرضا بیرانوند ایراد بگیرد. بد نیست او بیشتر 
به رفتار گلرهای تیم خودش بپــردازد و نگران 
حاشیه های اطراف رشید مظاهری باشد. فصل 
گذشته حکمی که او در فاصله هتل تیم تا هوایپما 
برای محسن فروزان صادر کرد، عمال تراکتور را 
به مرز فروپاشی رساند. جالب اینکه جرم محسن 
فروزان در دیدار با سپیدرود، تا همین امروز نیز 

ثابت نشده است. در واقع زنوزی به تصور وقوع یک 
جرم، تیم را کامال به حاشیه برد و تراکتور که یکی 
از مدعیان جدی قهرمانی بود، هفته های پایانی 
فصل را تحت سلطه حاشیه ها، به کابوس وارترین 

شکل ممکن سپری کرد.
ایســتادن 30 میلیون هوادار پشــت ســر 
تراکتورسازی، بیشتر شبیه به یک شوخی به نظر 
می رسد اما اگر این باشگاه صدمیلیون هوادار هم 
داشت، باز قابل مقایسه با استقالل و پرسپولیس 
نبــود. تراکتور در تمام تاریخــش حتی یک بار 
قهرمان لیگ فوتبال ایران نشده و برای مقایسه 
شدن با تیم های بزرگ این فوتبال، باید سال ها 
افتخار کسب کند. اگر خصوصی سازی قرار است 
چنین ادعاهایی را به فوتبــال ایران اضافه کند، 
بهتر است استقالل و پرسپولیس همچنان دولتی 
بمانند و قید خصوصی  شــدن را بزنند. زنوزی 
تازه ترین مالک ثروتمندی اســت که در فوتبال 
ایران به یک چهره جنجالی تبدیل می شود. پیش 
از او چهره های زیادی با هزینه کردن در فوتبال 
ایران شناخته شدند و هیچ کدام عاقبت خودشی 
نداشتند. مدیرانی که دائما پشت تریبون در حال 
مصاحبه دیده می شدند اما سرانجام شان، جایی 

به مراتب دورتر از زمین فوتبال بود.

وقتي بهترین داور ایران تصمیم به مهاجرت مي گیرد

داور  پروازی!

درباره ادعاهای عجیب مالک تراکتورسازی روی آنتن زنده تلویزیون

شوخی 30 میلیونی!

تیم ملی در شروع مرحله 
مقدماتی جام جهانی 

2010، در خانه برابر سوریه 
با تساوی بدون گل متوقف 

شد. در این بازی منصور 
ابراهیم زاده روی نیمکت 

نشست و خاویر کلمنته از 
روی سکوها شاهد نمایش 

تیم ملی بود
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